ALaska Natural Petfood,
uitsluitend verse ingrediënten!

AANBEVELINGEN
Omdat Alaska Natural Petfood wordt samengesteld uit uitsluitend verse ingrediënten,
zonder toevoeging van conserveermiddelen, is het buiten de diepvries slechts beperkt
houdbaar. Bewaar het product dan ook in de diepvries bij -18˚.

Het openen van de bevroren worsten gaat het gemakkelijkst door met een scherp mes
de plastic verpakking in de lengte open te snijden. Leg de inhoud van de worst vervolgens in een afsluitbaar bakje en plaats het in de koelkast (4-7˚C) om het te laten ontdooien. Als het vlees ontdooid is kunt u het aan uw hond voeren of nog maximaal twee
dagen in de koelkast bewaren. Serveren op kamertemperatuur.
Hygiënevoorschriften
Alaska Natural Petfood is een rauw diervoeder en bevat van nature verschillende bacteriën . Honden en katten worden van deze bacteriën niet ziek. Wel is het van belang om
enkele hygiënevoorschriften in acht te nemen.

Ontdooi het voer in een afsluitbare bak in de koelkast zodat het niet in aanraking komt
met uw eigen voedsel. Was alle spullen die in aanraking zijn gekomen goed af met warm
water en afwasmiddel. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de bacteriën zich zullen
vermeerderen. Geef uw huisdier het voer daarom in een koele ruimte en uit de zon. Zorg
ervoor dat er geen vliegen in de buurt van het voer kunnen komen, vliegen kunnen bacteriën in het voer verspreiden.
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AANBEVELINGEN VOOR HOND
Hoeveel Alaska Natural Petfood moet ik mijn hond voeren?
Gemiddeld zou men kunnen zeggen;
• volwassen honden: 20-30 gram vlees per kilo lichaamsgewicht per dag.
• pups en zogende honden: 40-60 gram vlees per kilo lichaamsgewicht per dag.
Dit zijn richtlijnen
Er zijn natuurlijk uitzonderingen op de regel. Belangrijk is dat je voert op het oog. De
ribben van uw hond moeten goed te voelen zijn, maar ze mogen niet zichtbaar zijn.
De energiebehoefte van de hond is afhankelijk van verschillende factoren zoals; het
gewicht, het ras, de levensfase, de sexe, de activiteit en de gezondheid van de hond.
De hoeveelheid te voeren voer wordt weergegeven als de dagelijkse energiebehoefte
uitgedrukt in kilocalorien.

Het aantal kilocaloriën dat in het voer aanwezig is, is afhankelijk van het percentage vet,
eiwit en koolhydraten. Op het label van iedere Alaska Natural Petfood variant staat het
aantal kcal per 100 gram voer weergegeven.

Houdt ten alle tijden de conditie van uw hond in de gaten. Als uw hond te mager wordt,
voer hem dan meer. Als uw hond te dik wordt, voer dan minder. Zorg dat er ook altijd
voldoende drinkwater voorhanden is.

Elk Alaska Natural Petfood product is een aanvullende voeding. Dit betekent dat een
variant op zich zelf geen complete voeding is. Het is daarom van groot belang om goed
af te wisselen tussen de verschillende varianten. De Alaska Combi boxen zijn hiervoor
een goede uitkomst.
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AANBEVELINGEN VOOR KAT
Hoeveel Alaska Natural Petfood moet ik mijn kat voeren?
Gemiddeld zou men kunnen zeggen;
• volwassen katten: 30-40 gram vlees per kilo lichaamsgewicht per dag
(bij voorkeur te verdelen over 2 porties)
• kittens: 80 tot 100 gram per kilo lichaamsgewicht per dag
(bij voorkeur verdelen over 3 à 4 porties)
Dit zijn richtlijnen
Er zijn natuurlijk uitzonderingen op de regel. Belangrijk is dat je voert op het oog. De
energiebehoefte van de kat is afhankelijk van verschillende factoren zoals: het gewicht,
het ras, de levensfase, de sexe, de activiteit en de gezondheid van de kat. De hoeveelheid te voeren voer wordt weergegeven als de dagelijkse energiebehoefte uitgedrukt in
kilo caloriën.

Het aantal kilocaloriën dat in het voer aanwezig is, is afhankelijk van het percentage vet,
eiwit en koolhydraten. Op het label van iedere Alaska Natural Catfood variant staat het
aantal Kcal per 100 gram voer weergegeven.

Houdt ten alle tijden de conditie van uw kat in de gaten. Als uw kat te mager wordt,
voor hem dan meer, wordt u kat te dik, voer dan minder. Zorg dat er altijd voldoende
vers drinkwater voorhanden is.

Elk Alaska Natural Petfood product is een aanvullende voeding. Dit betekent dat een variant op
zich zelf geen complete voeding is. Het is daarom van groot belang om goed af te wisselen
tussen de verschillende varianten. De Alaska Combi boxen zijn hiervoor een goede uitkomst.
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